Välkommen till LUS årsmöte den 23 april klockan 13.30 Strand Hotell Borgholm
Program
12.30 – 13.30 Gemensam lunch
13.30 – 14.30 LUS årsmöte
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 17.00 LUS medlemsmöte
Här ger vi en kort återblick av vårt arbete under det gånga året. Vi kommer sedan att lägga fokus på nuvarande period och
rikta in oss på kommande programperiod.
17.00 Tid för mingel, möten, bad, bastu, träning och andra fria aktiviteter
19.00 Middag (2 rätters)
Kostnad: 1 559 kr (exkl moms) för enkelrum och 1 259 (exkl. moms) för dubbelrum. Ni betalar ett paketpris för boende och
konferensavgift direkt till konferensanläggningen och kostnaden för detta står respektive LAG för. I paketet ingår lunch, fika,
2-rätters middag och övernattning med frukost. Du har också fri tillgång till hotellets relaxavdelning och 25 meters
inomhuspool.
Anmälan: Anmäl dig senast den 20 mars på landsbygdsnätverkets hemsida. Du använder samma anmälningsformulär som till
den nationella leaderträffen. Tänk på att du bokar boende själv
Transporter: Det finns både flyg- och tåganslutningar till Kalmar, därifrån går bussar till Borgholm. Från busstationen i
Borgholm är det ca 10 minuters promenad till Strand Hotell Borgholm.
Hjärtligt välkommen önskar LUS styrelse!

Dagordning för årsmötet
1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
4. Förteckning av närvarande.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Anmälan av ärende av informationskaraktär tas upp under punkten ”övriga frågor”.
7. Fastställande av föredragningslista.
8. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
9. Styrelsens årsredovisning:
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomisk redovisning
10. Revisorernas berättelse.
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Beslut om medlemsavgift och serviceavgift.
14. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av föreningens ordförande.
17. Val av revisor samt revisorssuppleant.
18. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
19. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.
20. Behandling av motioner.

